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مقدمة:

 يتطلب عالم األعمال، شديد االتصال اليوم عقلية رشيقة ومجموعة جديدة من المهارات للتغلب على تحديات األعمال، إن خبير األعمال الفعال قادر على توجيه نفسه واآلخرين 

لزيادة قيمة األعمال إلى أقصى حد من خالل منهجيات وممارسات رشيقة، يستطيع خبراء األعمال صياغة خطط عمل، واستخدام مجموعة متنوعة من األطر واألدوات والتقنيات 

لبدء التحول التنظيمي والفردي إلى كيانات أكثر مرونة واستجابة ومدفوعة بالقيمة. 

تم تصميم برنامج  " ممارسات األعمال الرشيقة: الكفاءة، الفاعلية، واالستدامة " لتوضيح قيم ومبادئ وأبعاد رشاقة األعمال، و تنفيذ واستدامة مرونة األعمال، وكيفية اعداد خطط 

العمل واألدوات لتسريع مرونة األعمال ، وذلك لتمكين المشاركين من تطبيق المرونة في أماكن عملهم ويمكنهم من  تقييم واستخدام مجموعة متنوعة من األطر .واألدوات والتقنيات 

لبدء التحول التنظيمي والفردي نحو واقع أكثر  استجابة  ومدفوعا بالقيمة

هذا البرنامج التدريبي، محدث ومتقدم ومستند إلى منهاج عالمي محدث ومتطور، وسبق أن تم تجربته من خالل العديد من األبحاث وتطبيقه في العديد من البلدان المتقدمة في 

الغرب، وأثبت نجاحه وفعاليته وكفاءته، وتقدمه يوروماتيك  باللغة العربية.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركني بعد االنهتاء من هذه الدورة من:

 فهم العقلية الرشيقة والقيم والمبادئ والمفاهيم األساسية�	

 تطوير رؤية مقنعة للنجاح ، وتحليل آثار التغيير على أصحاب المصلحة المعنيين وتقييم النهج واألدوات التي يجب استخدامها في سياقات مختلفة�	

 مقارنة األنشطة ذات القيمة المضافة وغير المضافة وتحديد سبب اعتماد الميزة التنافسية المستدامة على مرونة األعمال�	

اعداد و تحليل السيناريوهات  بما في ذلك المشاكل المعقدة واألقطاب والمعضالت وما إلى ذلك ، وتوضيح عدة مناهج إلدارتها�	

المنهجية:

ُصممت هذه الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خالل مزيج من المحاضرات والعروض التقديمية الموجزة وانشطة المحاكاة والحلقات النقاشية والمناقشات التفاعلية ودراسات 

الحالة والتمارين الجماعية، كما تحتوي الدورة على التدريبات العملية والمناقشات الجماعية وتمارين لعب األدوار.

الفئات المستهدفة:

 المدراء والقادة والمشرفين ورؤساء اإلدارات واألقسام والوحدات وأي شخص مهتم بالتحوالت النموذجية الالزمة لتمكين المرونة التنظيمية في مناخ األعمال المبتكر.



قيم ومبادئ وأبعاد راشقة األعمال:

إطار عمل رشاقة األعمال.�	

المبادئ العامة لتطبيق رشاقة االعمال�	

اعداد خطط العمل واألدوات المعاصرة لتسريع مرونة األعمال �	

مفاتيح النجاح في تطبيق إدارة األعمال الرشيقة�	

أسباب فشل الشركات الكبيرة في تطبيق مفاهيم رشاقة األعمال�	

متطلبات تطبيق مفاهيم رشاقة االعمال�	

الراشقة اإلسرتاتيجية لمواجهة تغريات بيئة األعمال:

مفهوم الرشاقة اإلستراتيجية.�	

المبادئ االساسية للرشاقة االستراتيجية�	

أهداف الرشاقة االستراتيجية�	

أسباب حاجة الشركات للرشاقة اإلستراتيجية �	

النتائج اإليجابية لتطبيق الرشاقة اإلستراتيجية�	

عيوب تطبيق الرشاقة اإلستراتيجية وكيفية التعامل معها�	

استدامة األعمال الرشيقة:

مفهوم اإلستدامة.�	

مفهوم اإلستدامة المؤسسية�	

مبادئ وأهداف اإلستدامة�	

مجاالت اإلستدامة المؤسسية�	

	�  BS8900 نظام اإلستدامة المؤسسية

التنمية المستدامة�	

كفاءة األعمال الرشيقة:

مفهوم اإلدارة الرشيقة.�	

منهجية تطبيق اإلدارة الرشيقة�	

مبادئ الرشاقة األساسية الخمسة�	

خطوات تطبيق اإلدارة الرشيقة في الواقع العملي�	

فوائد االدارة الرشيقة�	

خطوات تطبيق وقياس كفاءة االدارة الرشيقة �	

أمثلة على كفاءة االدارة الرشيقة�	

فعالية ومتزي مماراست األعمال الرشيقة:

مفهوم المنهجية الرشيقة.�	

المبادئ األساسية لتطبيق المنهجية الرشيقة�	

أطر العمل للمنهجية الرشيقة�	

فعالية االعمال الرشيقة�	

أدوات فعالية األعمال الرشيقة�	

خطوات تفعيل إدارة األعمال الرشيقة�	

إستراتيجيات تميز االعمال الرشيقة�	
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ممارسات األعمال الرشيقة :
الكفاءة، الفاعلية، واالستدامة

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)ممارسات األعمال الرشيقة : الكفاءة، الفاعلية، واالستدامة(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


